
 

 

 

 

 

 

 

    Kęstutis Kasparavičius 
   Božič! Božič! 

 
Prijetna in navdihujoča knjiga Kęstutisa 
Kasparavičiusa o prazniku, ki ga željno 
pričakujejo ne le ljudje, temveč tudi živali. 
Mačke, miši, zajci, koze, pa medvedi, ribe, 
pingvini in kiti – vsi želijo okusiti zimske 
radosti in se na božič pripravljajo na 
najrazličnejše načine, pri tem pa se zelo 
zabavajo. Kęstutis Kasparavičius je 
najslavnejši litovski avtor otroških knjig, ki 

so izšle v mnogih državah po Evropi, Aziji 
ter   Severni in Južni Ameriki. 

 
Zakaj je knjiga dragocena: Ker navdihujoča pripoved bralce 
vabi k zimskim aktivnostim in jih pripravi na praznovanje 
božiča. Spoznavajo se z različnimi vrstami živali in hkrati 
razmišljajo o različnih navadah in običajih. 
 

 

 

 

 

 

 



Stefan Boonen 
Tabor Bravo 
 
Teodorju Bobu Princlu Prvemu, ki je na lastno 
pest odkril, kje leži pradavnina, in ki se spozna 
na mamutove kakce, ni prav nič do tabora 
Bravo. Tam ne pozna nikogar in v njem je 
malo nevarno, včasih un poco divje. Skakanje 
z Vratolomne skale, trik z ovco, izvajanje 
zibanca … Kaj storiti, če česa ne zmoreš ali če 
ima tvoj prijatelj domotožje? V taboru Bravo 

boste odkrili kotičke, kjer še nikoli niste bili. 
Padci so dovoljeni in barva se čez črto! 
 
Zakaj je knjiga dragocena: Odbita zgodba o 
pogumnem poskušanju in neuspehu. Kako bi se česa naučili, če 
bi moralo vse uspeti v prvo? Krasno oblikovan strip, poln 
humorja in pustolovščin, poudarja pomen samozavesti in 
prijateljstva. 
 

 

  Aino Havukainen in Sami Toivonen: Tine 
in Bine na vlaku, 
 
Le kdo ne pozna Tineta in Bineta, odštekanih 
bratov iz Čudne Gore, ki sta srca bralcev 
vseh starosti osvojila s svojimi norimi izumi 
in neomejeno domišljijo? Na Finskem so bile 
knjige iz serije o Tinetu in Binetu prodane v 
več kot milijon izvodih, slovenski bralci pa se 
nad pustolovščinami priljubljenih junakov 

lahko navdušujejo ob šestih knjigah, doslej 
prevedenih v slovenščino. Vsako branje 
prinaša obilo smeha in tudi v novi, sedmi 

knjigi ne manjka napetih in humornih situacij, 
ko Tine in Bine prvič potujeta z vlakom. Pridružite se jima na 
vznemirljivi vožnji po tirih! 



Zakaj je knjiga dragocena: Ker pokaže, kako so lahko 
navidezno vsakdanje stvari pravzaprav razburljive 
pustolovščine. Zgodba ponuja nove poglede na svet, ilustracije 
pa so polne humornih podrobnosti. 
 

 

 

Grigor Vitez 
O zajcu, ki se je rad smejal 

 
Grigor Vitez, znameniti hrvaški pisatelj in 
pesnik, je pisal predvsem zgodbe in pesmi za 
otroke. Njegovi liki so duhoviti, prikupni, 
nekatere zgodbice pa so že ponarodele. Po 
njem je na Hrvaškem poimenovana 
najpomembnejša nagrada za mladinsko 
književnost. Humor in čarobna moč Vitezovega 
pripovedništva prežemata tudi tri zgodbe v tej 
knjigi. Si predstavljate, da zajec premaga 
volka s smehom? Ali ne bi bilo lepo, če bi imeli 

čarobni svinčnik, ki bi sam napisal domačo 
nalogo? Ali če bi se spoprijateljili s Soncem? 

Zakaj je knjiga dragocena: Prikupni junaki in njihove prigode 
obujajo pravljično vsemogoč(n)ost otroškega sveta, na katero 
tudi odrasli ne bi smeli pozabiti. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Sinikka in Tiina Nopola 

Zarja in Živa: Nabrita šolarka 
 
Zarja je začela hoditi v prvi razred. Šolarji 
morajo sami lupiti krompir in si ne smejo vrtati 
po nosu, pove sestrici Živi. Mala malica, 
pomisli Živa, tudi ona bi lahko bila šolarka, biti 
ves dan sam doma je grozno dolgočasno. 
Nabrito dekletce ne okleva – z nenavadno 
ukano se bo namesto sestre udeležila 
ribolovnega izleta! Toda njenim vragolijam ni 
ne konca ne kraja, in ko zaradi rimarjenja 
ribam kmalu podivja ves razred, Živi grozi, da 

se bo skrivnost razkrila … 

 
 
Zakaj je knjiga dragocena: Zabavna zgodba nevsiljivo odpira 
številne tematike za pogovor z mladimi bralci: o odnosu med 
sestrama ali drugih družinskih odnosih, o zavisti, o primernem 
obnašanju v šoli … Nadvse simpatični knjižni junaki zaživijo v 

komičnih vsakodnevnih situacijah. Hudomušni dialogi, besedne 
igre in rime bodo v veliko zabavo vsem, ki so se kdaj spopadali 
z vragolijami mlajših sester ali bratov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majda Koren 
Inšpektor Jože 
 
Humorja poln strip o detektivskih 
pustolovščinah inšpektorja Jožeta. Čistokrvni 
jazbečar, po poklicu policijski inšpektor, se, 
kadar ne pije čaja s svojo drago Ivanko, 
posveča lovljenju dveh zmikavtskih pujsov. 
Slišita na ime Kapo in Bundo ter sta nenehno v 
navzkrižju z zakonom: kradeta v trgovini, se 
tihotapita na tovornjaku, ukradeta kombi, 

bežita pred roko pravice … Kapo in Bundo sta 
sicer izjemno premetena pujsa, a inšpektor 
Jože je vedno en korak pred njima. 

 
 
Zakaj je knjiga dragocena: Strip nagrajenih in priznanih 
slovenskih avtorjev je namenjen vsem vrstam bralcev, mlajšim 
ali starejšim. Napete detektivske prigode lahko spremljajo v več 
zgodbah, humor in enkratne slikovne podrobnosti pa zagotovijo 

smeh in zabavo ob branju. 
 


